
Ojedinelý študijný „MBA“ formát z dielne Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 
 

Ako už zo samotného názvu vyplýva, Bratislavská Business School 
Ekonomickej univerzity (ďalej BBS) je samostatným organizačným 
celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave). 
Vlajkovú vzdelávaciu loď BBS s dvoma sťažňami tvoria Znalecký 

ústav EU v Bratislave a program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business 
Administration (ďalej MBA) poskytovaný Franklin University, Columbus, Ohio. 
Absolventom programu, ktorí študujú v anglickom jazyku je udelený titul MBA z USA.  

V súvislosti so zatraktívnením a rozšírením vzdelávacieho portfólia zameraného pre 
manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách, prichádza BBS 
v spolupráci s Obchodnou fakultou EU v Bratislave s ďalším atraktívnym projektom, 
určeným pre ne - ekonomicky vzdelaných podnikateľov, expertov, manažérov a obchodníkov, 
ktorí pôsobia v life style biznise. Ide o prostredie menších a stredných podnikov, zameraných 
na cestovný ruch, zdravotníctvo, kúpeľníctvo, healthcare, fitness, wellness, biopotraviny, 
nápoje, osobné poradenstvo, zábavu, kultúru a pod. Práve v tejto oblasti pôsobí viac 
podnikateľov, ktorí nadobúdali svoje vzdelanie, odbornosti a skúsenosti v profesiách ako 
lekári, zdravotníci, fyzioterapeuti, právnici, filozofi, umelci, gastronómovia, technológovia. 
Tu vidíme zaujímavý priestor na to, aby sme týmto skupinám poskytli koncentrované 
kvalifikované vzdelanie v ekonomickej oblasti, zameranej na podnikanie, manažment, 
marketing a financie.  

MBA štúdium pre life style biznis je rozdelené na tradičné 4 semestre, pričom ťažisko je 
najmä na praktické aplikácie ekonomických znalostí. Práve výrazný posun do projektovej 
formy vzdelávania a tréningov robí tento program príťažlivý pre podnikateľov, vrcholný 
a stredný manažment aj prevádzkových pracovníkov v life style podnikoch. Zaujímavé je, že 
frekventanti MBA štúdia sa budú pravidelne stretávať s rôznymi partnermi z praxe, 
pôsobiacimi ako lektori štúdia a to nielen v priestoroch BBS (Palisády 22 v Bratislave), ale aj 
priamo vo vybraných podnikoch a prevádzkach po celom Slovensku. Aj keď začiatok štúdia 
sa plánuje na marec 2016, už dnes máme garantovanú spoluprácu so spoločnosťami 
patriacimi medzi úspešné, ak nie najlepšie v daných oblastiach, čo dokumentujeme napr.: v 
„hotelierstve a gastronómii“ so spoločnosťou Víno Matyšák, Pezinok, kde v rámci ocenenia      
„ Gurman Award 2015“ v kategórií hotelová reštaurácia sa na 1. mieste umiestnil Hotel 
Matyšák, Bratislava, ako aj s ďalším partnerom Hotel Devín, Bratislava. V „kúpeľníctve“ 
v spolupráci so SLK Piešťany a Kúpeľami Rajecké Teplice. Vo „finančnom biznise“ so 
spoločnosťou Volkswagen Finančné služby Slovensko, najúspešnejšou v lízingu osobných 
áut, čo aj do počtu uzavretých nových lízingových zmlúv. V neposlednom rade bude obsahom 
vzdelávania aj „televízny biznis“, pričom praktická stránka výučby bude realizovaná 
v spolupráci s TV JOJ, atď. 

Keďže slovenská legislatíva vyžaduje, aby spolugarantom štúdia bola zahraničná vzdelávacia 
inštitúcia s akreditovaným programom MBA (v súčasnosti sme v komunikácií o partnerstvo 
so 7 vytipovanými univerzitami, oslovenými na základe svetového hodnotenia s programom 
MBA a podľa získaných akreditácií: AMBA - The Association of MBA,  AACSB - The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business, EQUIS - European Qualityy 
Improvement System), otvára sa tak možnosť zúčastniť sa exkurzií a networkingu aj na 
prominentných zahraničných life style stredísk a podnikov. 

Našim cieľom je cez MBA štúdium pre life style biznis podporiť silné stránky v existujúcich 
podnikoch a vybaviť ich manažment aj prevádzkový personál kvalifikovanými znalosťami 



a tréningami, aby dokázali výrazne zvýšiť kvalitu svojich služieb voči klientom, aplikovali 
moderné a úspešné formáty do svojho podnikania a stabilizáciou svojich podnikov získali 
možnosti na jeho národnú aj medzinárodnú expanziu. 

Pokiaľ ide o Znalecký ústav EU v Bratislave, okrem výkonu znaleckej činnosti v osobitne 
obťažných prípadoch, zabezpečuje tiež vzdelávanie pre znalcov z odboru ekonómia a 
manažment, ktorého cieľom je poskytnúť vedomosti a zručnosti zo  všetkých  oblastí 
ekonomickej znaleckej činnosti  (daňovníctvo, účtovníctvo, kontroling, personalistika), ako aj 
stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a jednotlivých zložiek. Znalecký ústav zabezpečuje aj  
vzdelávanie v oblasti právnych predpisov upravujúcich znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú 
činnosť. V neposlednom rade zabezpečuje proces sústavného vzdelávania ekonomických  
znalcov organizovaním doplnkového vzdelávania. 

Vzdelávacie portfólio BBS je živý mechanizmus a k tradičným, prebiehajúcim vzdelávacím 
aktivitám zaraďujeme kurzy na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na EU v Bratislave, 
ucelený program pre seniorov „Univerzita tretieho veku“ v dvoch študijných odboroch, 
zameraných na medzinárodný cestovný ruch a na marketing. Aby bola komplexne pokrytá 
veková škála našich študentov, organizujeme Detskú ekonomickú univerzitu, v ktorej 
približujeme deťom svet ekonómie, umožňujeme im zmysluplné využitie voľného 
prázdninového času a iniciovanie záujmu o štúdium na EU v Bratislave. Medzi nové 
špecializované kurzy v tomto kalendárnom roku sa zaradili „Akreditované vzdelávanie pre 
kontrolórov verejnej správy“ a „Pilotný projekt vzdelávania TOP manažmentu samosprávy“. 
V štádiu vysokej rozpracovanosti pre rok 2016 sa nachádza vzdelávanie manažérov 
plynárenského a naftového priemyslu SR v spolupráci so Slovenským plynárenským 
a naftovým zväzom a v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých podnikov a Asociáciou 
správcov a správcovských spoločností participujeme pri zriaďovaní „Akreditačného 
strediska“ - strediska celoživotného vzdelávania MSPaŽ. Viac informácií www.euba.sk/bbs 

 

 


